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Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, para conversar sobre nossos trabalhos. 

Quero pedir licença para começar contando uma história.  

 

É a história de um professor de ensino médio da rede pública, recém-formado, que está há 

alguns anos na rede, começando sua carreira docente. Esse professor sofre com as 

precariedades de infraestrutura da escola e das condições de trabalho, mas a experiência na 

sala de aula com os estudantes é tão significativa e gratificante que ele continua motivado. 

 

Entre erros e acertos, está fazendo um trabalho que considera bacana e que tem obtido 

reconhecimento de estudantes e colegas. A partir da sua experiência e do seu próprio 

referencial teórico, e em diálogo com os demais professores de sua área e com as normativas 

oficiais, ele vem construindo programas e sequências didáticas significativas. 

 

No ano em que acontece essa história, nosso professor muda de escola, em busca da 

possibilidade de trabalhar com turmas de EJA. Mas ao chegar na nova unidade, é 

surpreendido pelo autoritarismo da diretora. Na escola anterior, ele era membro do conselho 

escolar e da APM, tinha ajudado a fundar o grêmio. Na escola nova, percebeu rapidamente 

que a diretora havia aparelhado essas instancias de participação, ocupando-as com seus 

“amigos”. A partir daquele ano, ela acumularia ainda mais poder, porque um decreto do 

governador fazia com que ela fosse a responsável pela escolha do coordenador pedagógico, 

o que antes era uma atribuição do conselho escolar. 

 

Foi no começo do ano letivo que veio a notícia – e ela caiu como uma bomba. No primeiro 

dia de planejamento na escola, no retorno das férias, ainda sem estudantes, a diretora 

anunciou que a rede estadual estava “de recuperação” e que todas as escolas começariam a 

usar apostilas para reverter os maus resultados. Além disso, a política de bônus salarial seria 
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regulamentada, de modo articulado com as apostilas e as avaliações estandardizadas, para 

“incentivar” o uso do material. 

 

Assim, o trabalho de planejamento do professor, que havia passado parte das férias dedicado 

a isso, estava descartado. E com ele também se descartavam sua trajetória, sua formação, seu 

estilo, sua experiência, enfim, sua palavra. As apostilas descreviam detalhadamente os 

conteúdos, as atividades e as avaliações a serem implementadas, e até mesmo o modo como 

deveriam ser realizadas. A avaliação externa anual seria sobre os conteúdos das apostilas e o 

cálculo da bonificação salarial dependeria dos resultados nessa prova. 

 

Ou seja: apostilas, provas externas, bonificação por resultados, controle do trabalho docente, 

esvaziamento dos espaços democráticos… Enfim, se tratava, como sabemos, da realidade 

não apenas desse professor, mas de um número enorme – talvez até da maioria – dos 

educadores e educadoras do país.  

 

No caso, esse professor era eu. Mas poderia ser qualquer um de vocês ou qualquer educador 

das redes públicas e privadas que adotam sistemas apostilados. Naquele contexto, depois de 

alguns meses, adoecido e cansado, pedi exoneração do meu cargo. Desde então, venho 

tentando compreender essa experiência, porque ela me parece central para pensar o mal-estar 

educativo contemporâneo. E creio que o campo dos estudos psicanalíticos na educação tem 

muito a dizer sobre isso. 

 

Em primeiro lugar, ele evidencia que o programa que eu vivi – e os sistemas apostilados em 

geral – estão ancorados numa ilusão: a ilusão de que a educação é um sistema fechado, que 

funciona na lógica das causas e efeitos. Os materiais são produzidos por especialistas, cujos 

saberes supostamente objetivos e científicos buscam eliminar o aspecto subjetivo ou 

qualitativo, para assim reduzir as “variáveis de erro” e “garantir” que os resultados sejam 

alcançados. Nas palavras da Thais Garrafa aqui no Colóquio, é um esforço para apagar as 

“manchas” do sujeito, procedimento típico da racionalidade neoliberal e das metodologias 

científicas modernas em geral. 

 



Para a psicanálise, essa concepção está baseada num “desejo de não desejar”, ou seja, ela 

desconsidera as dimensões do desejo e do inconsciente, que são as variáveis que desbaratam 

todo cálculo de efeitos nas questões humanas. Para a psicanálise, a educação não será jamais 

uma ciência, na medida em que ela ocorre no interior do campo da palavra e da linguagem, 

e como tal é sempre singular e marcada pelo “encontro desencontrado” entre adultos e 

crianças. 

 

Ainda para a psicanálise, a educação é o processo de produção de um lugar de enunciação 

para o sujeito, em uma história já em curso. A marca da singularidade está justamente na 

diferença, no “resto”, naquilo que extrapola a ilusão do sistema fechado. No contexto do 

programa que vivi e relatei, orientado pelo esforço de apagar as marcas de enunciação dos 

sujeitos (docentes ou estudantes), fica ainda mais difícil a conquista de um lugar de palavra 

para a criança. Se trata também da demissão do adulto da posição de educador, que para cada 

decisão precisará sempre consultar um especialista. Me parece que reside justamente aí, na 

posição de saber do educador, uma das chaves de compreensão do denominado mal-estar 

docente. 

 

Programas como esse retiram o estofo da palavra docente e contribuem, assim, para a 

preservação do apartheid educacional brasileiro, na medida em que o império da ilusão 

psicopedagógica é inversamente proporcional à força do sonho de uma escola para todos e 

todas. O pesadelo racista assombra nossa experiência escolar e jamais vingou de fato entre 

nós a ideia revolucionária de que toda criança, pelo simples fato de partilhar com o adulto o 

campo da linguagem, pode apre(e)nder os saberes acumulados pela humanidade. Isso 

dificultou às populações negras e indígenas se lançarem em nome próprio à palavra. Nesse 

sentido, mais do que falta de métodos supostamente adequados, como os que propõe o 

programa que relatei, o problema da educação brasileira é de justiça (LAJONQUIÈRE, 

2019). 

 

Aqueles que sonham com uma escola pública para todos, entendem a necessidade de 

possibilitar a todas as crianças, sem distinção alguma, o acesso aos valores e saberes que 

constituem o legado cultural da humanidade. Para isso, é fundamental reconhecer à palavra 



adulta na escola toda sua dignidade, o que vai na contramão de programas como o que vivi e 

tenho tentado analisar.  

 

A “bailarina” da qual o professor Rinaldo falava aqui no Colóquio, inspirado na bela música 

do Chico Buarque, me remeteu ao “facilitador da aprendizagem”, essa peça intercambiável 

de uma engrenagem, esse trabalhador alienado que opera uma linha de montagem cujo 

planejamento e cujos resultados lhes são alheios. Esse professor, assim como a bailarina, não 

age, não fala, não tem nome próprio. O que a suposta educação baseada em evidências faz é 

tentar excluir o sujeito, apagar suas marcas; na prática, ela o desautoriza. 

 

A nossa luta é, portanto, em defesa do professor sujeito, daquele que fala em nome próprio, 

inserido em uma tradição. É o professor trabalhador intelectual, o professor artesão cuja 

marca da mão fica no vaso que ele constrói, para mencionar a bela imagem do Walter 

Benjamin. Como a Maria Cristina Dunker disse aqui no Colóquio, é o professor autor, aquele 

que constrói seu próprio planejamento, não como desejo individual, mas como parte de um 

coletivo, escutando pares, coordenação, crianças e parâmetros oficiais – mas cujas escolhas 

são autorais. 

 

Se trata, enfim, de restituir a dignidade da palavra docente, num processo que parece 

depender hoje de uma verdadeira tomada da palavra.  

 

Obrigado a todos e todas. 
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